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 قال اهلل تبارك وتعاىل 

 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده 

اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا 
 تسليما كثريا.صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم -عبده ورسوهل 

أما بعد: فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

ىلع  ال يزال حديثنا متواصال يف تفسري هذه السورة، ويه سورة ابلقرة، وانتهينا يوم أمس عند الالكم
ما ذكره اهلل جل وعال من منّته ىلع آدم عليه الصالة والسالم، وما ذكره يف هذه اآليات، مما يدل ىلع 
فضله وكرامته عليه السالم، حيث أن اهلل جل وعال علمه لّك األسماء، وعرض ذلك ىلع املالئكة، 

م عند هذا، وعند قوهل تعاىل العلم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، انتىه بنا الالك وولكتفلم تعرف أسماءها، 
ْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمونَ }

َ
، ثم يواصل جّل وعال يف بيان ما امنّت به ىلع أيب 33{ابلقرةوَأ

 البرشية آدم عليه الصالة والسالم، وتكريمه هل وتفضيله ومّنته عليه.

( هذه ظرفية ملا مىض من الزمان، أي إذْ { )َدَم فََسَجُدواَوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِل قال جل وعال }
اذكروا هذا الوقت أو احلني، اذلي أمر فيه جّل وعال املالئكة أن تسجد آلدم عليه الصالة والسالم، 

 { األمر موجه من اهلل جل وعال جلميع املالئكة.َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا}
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ذا السجود هو سجود احرتام وإكرام وتقدير، ليس سجود عبادة، وإنما هو بهذا املعىن، وبعضهم وه
قال: إن السجود اكن هلل جل وعال، واكن آدم يف جهة سجود املالئكة، فالسجود إنما من املالئكة 

واضح يف أن هلل سبحانه، واكن آدم أمامه، فيظهر أنهم سجدوا هل، وهذا ال حيتمله اللفظ، وظاهر اآلية 
األمر من اهلل جل وعال ملالئكته أن تسجد آلدم عليه الصالة والسالم، وهذا سجود احرتام، وسجود 

بََوْيِه إكرام، كما جاء أيضا يف آخر قصة يوسف عليه الصالة والسالم، ويف آخر سورة يوسف، }
َ
َوَرَفَع أ

ًدا وا ََلُ ُسجَّ  إكرام واحرتام، ال سجود عبادة وطاعة.، أيضا سجود 100{يوسفلََعَ الَْعْرِش وََخرُّ

وقد اكن حنو هذا يف الزمن املايض ويف الرشائع املاضية السابقة، أما يف رشيعتنا ال جيوز مثل هذا  
انلوع من السجود، سواء اكن سجودا تاما اكمال أو اكن فيه نواع من االحنناء وقد قال انليب صىل اهلل 

َمْرُت املرأةَ أْن تَْسُجَد لَِزوِْجهالَْو ُكْنُت آِمًرا أحعليه وسلم ) 
َ
َحٍد ؛ أل

َ
، يعين لو اكن ثمة 1(ًدا أْن يَْسُجَد أل

أحد من املخلوقات يستحق أن يسجد هل، فهو الزوج، واذلي ينبيغ أن يسجد يه امرأته زوجته، 
ولكن هذا غري مرشوع، يف رشيعتنا ال جيوز، فالسجود إنما يكون هلل سبحانه وتعاىل، سواء 

جود الاكمل اتلام بوضع اجلبهة ىلع األرض، أو اكن نواع وشيئا من االحنناء ىلع هيئة الركوع أو الس
 دونه أو أكرث منه.

{ يريد جل وعال أن يبني فضل هذا املخلوق َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدمَ فهذا تكريم آلدم }
ة، فاهلل خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، اذلي خلقه جّل وعال، وفضل آدم يظهر من جهات كثري

(، السَلم عليكموأسجد هل املالئكة وأدخله اجلنة، وعلمه األسماء لكها، وهداه إىل حتية املسلمني )
 ( ملن يعطس.. إىل غري ذلك من الفضائل اليت أكرمه بها جل وعال.احلمد هللوهداه أيضا إىل قول )

{ آدم أبو البرش عليه الصالة والسالم، أصله أأدم بإساكن اهلمزة اْسُجُدوا ِلَدمَ َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكِة }
{ أي مجيع املالئكة ائتمروا بأمر اهلل فََسَجُدوا إَِّلَّ إِبْلِيَس اثلانية، وأصل األدمة يف اللغة يه الّسمرة، }

يعارضوا، ولم جل وعال، فخروا سجدا، وسجدوا آلدم عليه الصالة والسالم، ولم يناقشوا، ولم 
َمَرُهْم َويَْفَعلُوَن َما ائلوا، ولم يمتنعوا، وإنما بّلوا األمر، وهذا جاء يف وصفهم }س  ي  

َ
َ َما أ ََّل َيْعُصوَن اَّللَّ

، وهكذا جيب أن يكون عليه املسلم، إذا جاءه األمر الرشيع يف كتاب اهلل جل 06{اتلحريميُْؤَمُرونَ 
 عليه وسلم، وتأكد امللكَّف أنه خماطب بهذا األمر، وتأكد وعال، أو يف حديث رسول اهلل صىل اهلل

 حقيقة هذا األمر يعين معناه، فالواجب أن يبارش مبارشة، وأن يبادر يف الطاعة.

                                                           
 إسناده صحيح رجاله ثقات[ : 3366]السلسلة الصحيحة  1
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لكن ال بد أن يتفهم األمر، ألن بعض انلاس يستجيب لألوامر، يظن موجهة هل، ويه ليست موجهة 
 تلك الطريقة، فيخطأ يف اتلطبيق، فالبد من تفهم ة هل، لكن ال ىلعههل بل لغريه، أو قد تكون موج

ومعرفة احلكم أنه خماطب به، وأنه ىلع تلك اهليئة، فإذا تيقن وعلم ذلك، وعرفه فإنه يبادر، ال 
اذلي جاء يف كتاب اهلل -ذا األمر الرباين  يعتذر، وال يستشلك، وال يرضب هليتعلل، ال يتأخر، ال

األمثال، أو األقيسة، فيقيس بعقله األشياء فريّد  -هلل عليه وسلمأو يف سنة انليب صىل ا تبارك وتعاىل
 الرشع من بعد ذلك.

فََسَجَد { املالئكة لكها سجدت، يف اآلية األخرى }فََسَجُدوا إَِّلَّ إِبْلِيَس وهلذا قال جل وعال }
ْْجَُعوَن )

َ
أهل العلم إىل اخلالف، هل  ، وهاهنا يشري30/31{احلجر( إَِّلَّ إِبْلِيَس 30الَْمََلئَِكُة ُُكُُّهْم أ

املالئكة اليت سجدت يه املالئكة اليت اكنت يف السماء اليت اكن فيها آدم، أو لك املالئكة يف 
السماء األوىل واثلانية واثلاثلة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة؟ هذا حمل الكم عند أهل العلم، 

دم عليه الصالة والسالم، لعله أيضا يقوي هذا آل اآلية ظاهرة يف العموم، وأن املالئكة لكها سجدت
أن اهلل جل وعال إذا قىض أمرا، فإن جربيل يعلن هذا األمر يف مالئكة السماء، فاآلية تدل ىلع أن 
مجيع املالئكة سجدت آلدم عليه الصالة والسالم، وهذا يدل ىلع فضل آدم ىلع املالئكة، بمثل 

 ن األسماء.هذا السجود، وبما علمه جل وعال م

وهاهنا مبحث أيضا عند أهل العلم، ي ذكر يف كتب االعتقاد، أيهما أفضل املالئكة أو البرش؟ ىلع 
 الكم يطول ذكره.

ََب َواْسَتْكَبَ } 
َ
{ هذا االستثناء جاء يف هذه السورة، وجاء يف سورة األعراف، وجاء يف سورة إَِّلَّ إِبْلِيَس أ

 أن يسجد، وامتنع، وليس فيها ذكر أن إبليس من املالئكة أو ص، بما ظاهره يدل ىلع أن إبليس أىب
{، في فهم أن إبليس من املالئكة، هذا َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إَِّلَّ إِبْلِيَس ال، }

 اذلي يفهم من ظاهر اآلية هاهنا، وسورة األعراف، وسورة ص أيضا، لكن يف سورة الكهف واضح
ْمِر َربِّهِ }

َ
ِنِّ َفَفَسَق َعْن أ

ْ
َفَتتَِّخُذونَُه  َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إَِّلَّ إِبْلِيَس ََكَن ِمَن اْل

َ
أ

الِِمنَي بََدًَّل  ْوِِلَاَء ِمْن ُدوِِن َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِئَْس لِلظَّ
َ
يََّتُه أ َوإِْذ قُلَْنا ظيمة }، هذه آية ع50{الكهفَوُذرِّ

ِنِّ { نفس السياق }لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا
ْ

 {.إَِّلَّ إِبْلِيَس ََكَن مَِن اْل

وهلذا املثاين وتثنية القصص، واجلمل، واملواعظ يف كتاب اهلل جل وعال، تثنيتها ليس من باب 
{ َفَفَسَق اء إبليس، وبني أنه اكن من اجلن }اتلكرار، بل فيه فوائد ومنافع كثرية، فهنا تكلم ىلع إب

ْمِر َربِّهِ خرج }
َ
{ خرج عن أمر ربه، الفسق اخلروج عن أمر اهلل، إذن ما يأمر به إبليس إنما يأمر َعْن أ
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باخلروج ىلع أمر اهلل، هذا هو فعل إبليس، فالعاقل يتخذه ويلا أو يتخذه عدوا؟! قال جل وعال منبها 
َفَتتَِّخُذونَُه وَ }

َ
ْوِِلَاَء مِْن ُدوِِن أ

َ
يََّتُه أ { ويل ما يأمرك به تفعله، هكذا صاحب املعايص، املصاحب هلا ُذرِّ

الِِمنَي اذلي يفعلها صباح مساء، فيتخذ إبليس ويلا، يف حني أنه عدو، } َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِئَْس لِلظَّ
 لم، بئس للظاملني بدال.{ أي بئس هذا ابلدل، أن تتخذ العدو ويلا، هذا من أعظم الظبََدًَّل 

فإبليس من اجلن وليس من املالئكة، وبعض أهل العلم يقول: اكن مع املالئكة، فلما أىب وعىص، 
ف املالئكة إىل صنف اجلن والشياطني، وهذا يبعد وال يثبت صناعد وأخرجه جّل وعال من مرتبة و

أما أصل إبليس فإنه من اجلن  فيه يشء، واآلية واضحة، الالكم هنا يف استثناء إبليس من السجود،
ِنِّ واآلية رصحية، }

ْ
{ إبليس ما هو من املالئكة، َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلئَِكةِ { فإذن }إَِّلَّ إِبْلِيَس ََكَن ِمَن اْل

لكن اكن يف ضمنهم، اكن هل هذا الرشف، وهذا الكرم، وهذا الفضل، إذ جعله اهلل تبارك وتعاىل يف 
 صله من اجلن.أوساط املالئكة، مع أن أ

 ومن هووهذا يستفاد منه أنه إذا خوطب انلاس بلفظ أغليب فإنه يصح، ولو لم يكن يف ضمنهم 
ِمنهم، وهذا وارد يف كتاب اهلل جل وعال، كثري من اآليات جتد فيها استعمال ضمري اجلمع املذكر، وال 

 للرجال ىلع النساء. يعين أنه ال تدخل النساء يف ذلك، وإنما يستعمل ضمري مجع املذكر تغليبا

إَِّلَّ إِبْلِيَس فاكن إبليس يف هذه املرتبة مكرما معززا حمرتما هل ماكنته، ولكن يف نفسه هذا الكرب، }
ََب 

َ
{ بمعىن امتنع، وهذا كفر اإلباء، هذا نوع من أنواع الكفر، وهو كفر اإلباء، أن يمتنع من أ

بما رشعه اهلل تبارك وتعاىل، كما قال جل وعال اتلجرد واالتباع هلذه الرشيعة، أن يمتنع عن القيام 
َق َوََّل َصّلَّ } َب {، }فَََل َصدَّ َق { تقابل }َولَِكْن َكذَّ {، توىّل أعرض وترك وأىب َصّلَّ { تقابل }َوتََوّلَّ }{، َصدَّ

 أن يستجيب لرشع اهلل.

ََب َواْسَتْكَبَ } 
َ
الكفار ملا قيل هل أسلم قال: ال { هذا كفر االستكبار، كما قال قائل من إَِّلَّ إِبْلِيَس أ

أسلم فإين أكره أن تعلو أسيت رأيس، أي إذا سجد اكن آخره أىلع من رأسه، ورأسه أرشف، قال: فإين 
أستنكف من هذا، أي يستكرب ىلع دين اهلل جل وعال، هذا نوع من أنواع الكفر وهو كفر 

اهلل سبحانه وتعاىل، ويرى أن  االستكبار، ومن انلاس من يقع يف هذا الكفر، أن يتكرب عن رشع
ب مثل هذا احلكم، رشع اهلل تبارك وتعاىل  من نفسه أنه ال يصلح أن يفعل كذا وكذا، وأن خياط 

 موجه جلميع انلاس.
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{ بإبائه صار اكفرا، وباستكباره صار اكفرا، والكفر هو السرت، والاكفر هو من َوََكَن ِمَن الََْكفِِرينَ } 
انه وتعاىل، فيشمل ذلك اجلحود، كفر اجلحود، أن جيحد ويشمل كفر سرت ما استحقه اهلل سبح

اإلباء، وكفر االستكبار، وكفر العناد، أن يعاند ويناقش يف حقه، وكفر اإلعراض، أن ال يلتفت إىل 
هذا ادلين أصال كما قال بعضهم يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم لّما أمر أن يسلم قال: إن اكن ىلع 

وإن اكن جاهال لم نتبعه، فلم يلتفت إىل هذا ادلين، أعرض عنه وتركه، فهذه من أنواع حق فهو هل، 
 الكفر.

َنَّةَ }  نَْت َوَزوُْجَك اْلْ
َ
{ انتقل إىل الالكم ىلع مزيد املّنة، واإلكرام، واإلفضال، َوقُلَْنا يَاآَدُم اْسُكْن أ

ملواضع األخرى بني جل وعال لم  اعند واإلحسان آلدم عليه الصالة والسالم، اآليات سيقت هلذا، يف ا
َمْرتَُك ولم  أىب إبليس }

َ
َّلَّ تَْسُجَد إِْذ أ

َ
ْن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت ، }12{األعرافقَاَل َما َمَنَعَك أ

َ
َما َمَنَعَك أ

ْم ُكْنَت ِمَن الَْعالنِيَ 
َ
ْسَتْكَبَْت أ

َ
 ، وبني  رّد إبليس وحجته ويه حجة باطلة.75{صبَِيَديَّ أ

املقام هنا فهو مقام ذكر فضل آدم، وهلذا ليس فيه اإلشارة إىل ذلك، إبليس حسد آدم عليه  أما 
ت ه  ِمنر ِطنٍي{ص ل قر ت يِن ِمنر ن اٍر و خ  ل قر ٌ ِمنره  خ  رير ن ا خ 

 
، وهذا 76الصالة والسالم، وقاس قياسا باطال، }ق ال  أ

يب صىل اهلل عليه وسلم قال فيما رواه يدل ىلع أن إبليس ليس من املالئكة بل هو من اجلن، ألن انل
ُخلَِقت املَلئكُة من نوٍر. وُخلَِق اْلانُّ من مارٍج من ناٍر. وُخلَِق آدُم مما مسلم من حديث اعئشة )

 .1(ُوِصف لكم

فإبليس خلقه اهلل من نار، واملالئكة خلقها من انلور، فهذا يدل ىلع أن إبليس ليس من املالئكة  
نَا َخْْيٌ مِْنهُ ياطني، }بل هو من اجلن والش

َ
{ فهو يقول َخلَْقَتِِن ِمْن نَاٍر وََخلَْقَتُه ِمْن ِطنٍي { لم؟ قال }قَاَل أ

عنرصه ترايب طيين، وانلار أفضل وخري من الطني، وهذا قياس باطل،  -آدم-أنه عنرص ناري، والبرش 
رق، تفسد، تتطاير، تأيت ىلع اليشء فال تبيق منه شيئا، ورضرها واضح، أما  ألن انلار أصل لّك رش، حت 

الطني فإنه متماسك، ويستعمل لليشء اثلابت الالزم، ويودع أشياء فيعطيها أرزاقا، ففرق بني الطني 
 -يقول العلماء-والرتاب وبني انلار، والرتاب أفضل، فإبليس قاس هذا القياس ابلاطل، وهذا القياس 

، إال ما توفر فيه الرشوط املعلومة عند هو أول قياس فاسد، فليس لك قياس هل حمل من انلظر
 العلماء. 

َنَّةَ } نَْت َوَزوُْجَك اْلْ
َ
{ اكن اهلل جل وعال قد خلق حواء، قيل حواء مأخوذة من َوقُلَْنا يَاآَدُم اْسُكْن أ

لقت من يح، آدم عليه الصالة والسالم منه خلقت حواء، كما جاء يف احلديث  لفظ اليح، ألنها خ 
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لِع أعَلهفإنَّ الصحيح، ) ، أخذ اهلل سبحانه وتعاىل 1(املرأةَ ُخلقْت من ِضلٍع ، وإنَّ أعوَج يشٍء يف الضِّ
 ضلعا من آدم عليه الصالة والسالم، ضلعا أعوجا فخلق منه حواء، واحلديث يف الصحيح.

ٍء قَِديرٌ واهلل عز وجل قادر ىلع لك يشء، }  َ لََعَ ُُكِّ يَشْ من تراب، أصله ، خلق آدم 20{ابلقرةإِنَّ اَّللَّ
تراب، فبل يف املاء فصار اكلطني، ثم تماسك ويبس وصار صلصاال، فأصابه يشء من احلر والشدة 

مع صوت، ثم بّث اهلل جل وعال فيه روحا،  فصار اكحلمأ املسنون، وفيه جتاويف إذا رست فيه الريح س 
لق ىلع هذه  اخللقة اليت يه يف فصارت ترسي فيه فما مرت ىلع يشء إال صار حلما وعظاما، فخ 

ْحَسِن َتْقِويمٍ أحسن تقويم }
َ
نَْساَن يِف أ ِي َخلََقَك فََسوَّاَك َفَعَدلََك )، }4{اتلنيلََقْد َخلَْقَنا اْْلِ يِّ 7اَّلَّ

َ
( يِف أ

َبَك  لَْم ََنَْعْل ََلُ َعْيَننْيِ )، }7/8{االنفطارُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ
َ
ْيَناهُ ( َوَهدَ 9( َولَِسانًا َوَشَفَتنْيِ )8أ

 ، خلقة اهلل تبارك وتعاىل.8/10{ابلدلانلَّْجَديْنِ 

ومن آدم خلق حواء كما قال عليه الصالة والسالم، واملرأة أصلها خملوقة من ضلع أعوج قال صىل 
لِع أعَلهُ، إن َذهبَت تقيُمُه كرستَُه، وإن تَركَتُه لم يزل اهلل عليه وسلم ) وإنَّ أعوَج يشٍء يف الضِّ

ملرأة ي تعامل معها بيشء من احلذر، ويشء من اللطف، ويشء من اتلوازن، فالشدة عليها ، فا2(أعَوج
ب قد جيعلها تميل، وتنحرف عن احلق، وهلذا جاء يف رشيعة رتكرسها، وترك احلبل هلا ىلع الغاقد 

ا بالرجال، ويف خروجها يف اختالطه املنع اإلسالم ما يصون املرأة، عن أن تنحرف، فنجد ىلع املرأة 
عل هلا ما يسرتها، حىت  دون انضباط وقيود للشارع، ويف خمالطتها الرجال يف األعمال، ويف بلاسها، ج 
تنقص األطماع أطماع الرجال فيها، ألن أصل خلقة الرجل امليل إىل املرأة، وأيضا أصل خلقة املرأة 

 امليل إىل الرجل.

احلقيقة، هذا يف احلقيقة يف انلظر ناقص العقل، يعين يريد أن وبعض انلاس يريد أن يشكك يف هذه 
 يقول: أن اجتماع الرجل مع املرأة أمر اعدي، وهذا ال يقوهل إال من لم يكن اعديا، كمثل اذلي يريد

، هذا ِمن هذا!، فاهلل جل وعال خلق هذا اجلنس وهذا اجلنس لكٌّ 3أن يقنعنا أن هذا يرتك وال يسقط
ََّل اآلخر، وهلذا و ضعت هذه احلدود الرشعية من اهلل عز وجل، ألنه هو اذلي خلق }بطبعه يميل إىل 

َ
أ

َبِْيُ  ، هو اذلي يعلم سبحانه وتعاىل، فهو اللطيف يف أحاكمه 14{امللكَيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلْ
 اخلبري بما رشع سبحانه وتعاىل.
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لقت من آدم عليه الصالة و ن ة أي فاكنت حواء قد خ  السالم، وذ كر يف ذلك بعض اآلثار، وأنه أتته س 
 واكن سكنا هلا.هل، ، فاكنت سكنا االسمنوم وغفلة، فاستيقظ فإذا حبواء أمامه، فأهلم هذا 

نَْت َوَزوُْجَك }
َ
{ أي زوجتك املرأة يطلق عليها زوج، والرجل يطلق عليه زوج، واألفصح أن اْسُكْن أ

فيها زوجة، لكن األفصح لفظ الزوج، فالزوج لكمة تطلق ىلع يقال للمرأة زوج، ويصح أن يقال 
نَْت َوَزوُْجَك َولُُكَ مِْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشئُْتَماالرجل كما تطلق ىلع األنىث، وقال هنا عز وجل }

َ
{ اْسُكْن أ

هذه جنة أدخله اهلل إياها، هل يه يف السماء ادلنيا أو السماء السابعة، أو جنة يف األرض؟ هذا 
الف بني أهل العلم، ويكفينا ظاهر اآلية، وأنها جنة، وال شك أن من صفة اجلنة ما فيها من خ

انلعيم العظيم وما فيها من حسن املنظر، وما فيها من األشجار ابلاسقة، والغصون الطويلة املتديلة، 
رب تدل ىلع وما سّميت جنة إال ألن فيها ما يسرت من بداخلها، ألن مادة اجليم وانلون يف لغة الع

 السرت، فاجلنة فيها معىن السرت فأدخله اهلل جنته هو وزوجه حواء.

{ ماكنا وزمانا ومن لك َحْيُث ِشئُْتَما{ تنّعما وتوّسعا يف األكل، }َرَغًدا{ أي من هذه اجلنة }َولُُكَ ِمْنَها}
الِِمنيَ يشء، لكن } َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن الظَّ يه شجرة منعهما اهلل أن يأكال منها،  {َوََّل َتْقَرَبا َهِذهِ الشَّ

ذهب بعض أهل العلم يف قوهل يه شجرة اتلني، شجرة الزيتون، شجرة انلخل، شجرة يأكل منها 
يكون اعصيا ... هذا لم يأت يشء فيه يصح، وإنما يه شجرة عّينت، فابتاله اهلل بذلك، لك حيث 

 منها، ولم يرد يشء يف تعيينها.شئت وتنّعم بما شئت، لكن هذه الشجرة املعينة، ال تأكل 

ْيَطاُن َعْنَها} َُّهَما الشَّ َزل
َ
َزالَُهما{ أزهلما من الزلل، ويف قراءة سبعية }فَأ

َ
{، من اإلزالة أي دفعهما فَأ

ا ََكنَا فِيهِ وأخرجهما من هذه اجلنة، باحليلة الشك، } ْخرََجُهَما مِمَّ
َ
{ اغية ما ذ كر يف تفصيل اإلخراج، فَأ

ُْْلِ َوُملٍْك ََّل وسوس آلدم، }أن الشيطان  َُّك لََعَ َشَجَرةِ اْلْ ُدل
َ
ْيَطاُن قَاَل يَاآَدُم َهْل أ فَوَْسَوَس إَِِلِْه الشَّ

، يا آدم إذا أردت أدلك ىلع شجرة، شجرة اخلدل، من أكل منها خيدل، وال يموت، ويه 120{طهَيْبَّل 
وعال، وكّرمه بهذه األنواع من املاكرم،  شجرة امللك، آدم عليه الصالة والسالم، ملا خلقه اهلل جل

 وهذه األنواع من الفضل واإلحسان، ثم أدخله اجلنة، فإن هل الرغبة يف ابلقاء يف هذا انلعيم.

وقل -وما منا إال ويريد ابلقاء ودوام انلعيم، ولكن كما قيل يف القاعدة احلياتية واالجتماعية 
لقدر، ألنه ال أحد يعلم ما سيأيت مما قضاه وقدره (، فاحذر من ادوام احلال من املحال) -ماشئت

، فدوام احلال من املحال، دوام رمضان حمال شهر واحد، فاغتنم!، ومن اكنت هل فرصة يلغتنم تعاىل
فليبدأ، واهلل ما تدري، رمضان القادم تكون حيا أو يف اعلم آخر، وإن كنت حيا فال تدري أتكون 
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فال تدري أتكون ىلع استقامة أو ىلع غري استقامة، إىل غري  متفراغ أو غري متفرغ، وإن كنت حيا
 ذلك من األحوال اليت تعرتي البرش، فهذه طبيعة يف اإلنسان.

ُْْلِ َوُملٍْك ََّل فقال الشيطان } َُّك لََعَ َشَجَرةِ اْلْ ُدل
َ
{ وسوس هلم بهذه الطريقة، فزين هل َيْبَّل  َهْل أ

يكون مزينا، خبالف احلق، فأحيانا يظهر لإلنسان أنه ثقيل الشيطان، وابلاطل دائما يكرث أتباعه، و
وفيه شدة وصعوبة، لكن ابلاطل يأيت مزينا، وهذه طريقة من طرق الشيطان، إلغواء بين اإلنسان، 

ْْجَِعنَي )زتيني، وهلذا قال كما يف اآلية }أن يزّين هل، ال
َ
ْغِويَنَُّهْم أ

ُ
ْرِض َوأَل

َ
َزيََِّنَّ لَُهْم يِف اأْل

ُ
( إَِّلَّ 39أَل

 .39/40{احلجرِعَباَدَك مِْنُهُم الُْمْخلَِصنيَ 

فوسوس هل فأكل منها آدم عليه الصالة والسالم، كيف وسوس هلم؟ الشيطان ال يدخل اجلنة، بعضهم 
يذكر قصصا يف هذا ويه قصص يف احلقيقة ال يثبت منها يشء، وإنما اكن هذا بطريقة أوصل بها 

 وس هل بهذه الوسوسة فأكل من الشجرةاخلطاب الشيطاين إىل آدم، فوس

َُّهَما}  َزل
َ
{ أي دفعهما، وأبعدهما، وحّناهما فأَزاََلما{ أي أوقعهما يف الزلة، اخلطأ، واملعصية، أو }فَأ

ا ََكنَا فِيهِ { أي عن هذه اجلنة، وعن هذا انلعيم، }َعْنَها} ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
{ أخرج اجلميع، آدم وحواء، فَأ

 ة وانلعيم اذلي اكنا فيه.أخرجهما من اجلن

من اذلي أكل األول؟ آدم أو حواء؟ ومن اذلي أمر اآلخر باألكل، من وسوس للثاين؟ ىلع لك األحوال 
فإن من وافق تبعه يف احلكم، فإذا رأيت املنكر ال تقل: ليس من شأين، إن كنت يف املجلس 

أن تنكر وإما أن تقوم، بعض فجلوسك رضا باملنكر، وموافقة عليه، فيعّمك احلكم، وهلذا فإما 
انلاس يدخل املقىه، غناء ورقص وصور خليعة، وصور فاسدة، أو يدخل حمال جيلس فيه وفيه هذه 
املنكرات، يا أيخ إما أن تغرّي وإما أن تنرصف، أو تأخذ حاجتك وتستفيد منها يف ماكن آخر، أما 

ورات هلا أحاكمها، ومع ذلك جيب أن ابلقاء فهو رضا بهذا املنكر، إال العاجز، فهذا أمر آخر والرض
 ينكر بقلبه.

ا ََكنَا فِيهِ } ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
{ خرج االثنان، بعضهم يقول إن حواء قبل آدم، وبعضهم يقول غري هذا، فَأ

 وىلع لكٍّ فاحلكم يشمل اجلميع.

{ أي هذه اذلرية اليت ستخلفكم، مما َوقُلَْنا اْهبُِطوا}   وٌّ د  مر بِل عرٍض ع  ك  { هذا أمر باهلبوط، }ب عرض 
سيكون هناك عداوة لإلنسان بعضه بعضا، هذا سبق يف علم اهلل ويف قضائه، وقدره سبحانه وتعاىل، 
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ْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل ِحنٍي }
َ
وام، ويشء من اتلمتع { ضمن اهلل جل وعال نلا، هذا ادلَولَُكْم يِف اأْل

 أحيانا، هذا لكه مقّدر، وقضاه اهلل تبارك وتعاىل.

ْرِض }
َ
{ أي اجلنس اذلي سيأيت َبْعُضُكْم ِِلَْعٍض َعُدوٌّ { أي آدم وحواء، وذريتهما أيضا، }َولَُكْم يِف اأْل

{ أي استقرار، نٍي ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل حِ من البرشية من بين آدم عليه السالم، من أبنائه وذريته }
ودوام، وحياة معينة، ومقّدرة، ومقّيدة، وأيضا متاع، تمتع بأمور ادلنيا، فالرزق مكتوب وحمدد للك 

 { أي إىل زمن حمدد.إََِل ِحنٍي واحد، }

فاللكمات جاءت آلدم،  {َفَتلََّقَّ آَدَم مِْن َربِِّه َُكَِماٌت { يف قراءة }َفَتلََّقَّ آَدُم مِْن َربِِّه َُكَِماٍت َفَتاَب َعلَْيهِ } 
َربََّنا َظلَْمَنا هذه اللكمات جاءت من آدم عليه الصالة والسالم، ويه لكمات توبة وإنابة، ورجوع، }

َاِِسِينَ 
ْ

ْنُفَسَنا َوإِْن لَْم َتْغِفْر نَلَا َوتَرََْحَْنا نَلَُكوَننَّ ِمَن اْل
َ
، هذا كما قال بعض العلماء، 23{األعرافأ

، فهذه 121/122{طه( ُثمَّ اْجَتَباهُ َربُُّه َفَتاَب َعلَْيِه َوَهَدى121َوَعََص آَدُم َربَُّه َفَغَوى )وجاء يف آية أخرى } 
 اللكمات لكمات توبة، وإنابة، ورجوع إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

يغة مبالغة، مبالغة { فاهلل جل وعال تواب، ىلع وزان فّعال يعين صَفَتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو اتلَّوَّاُب الرَِّحيمُ }
يف اتلوبة، فهو اذلي يوفقنا للتوبة، ثم هو اذلي يقبل هذه اتلوبة، وإن تكررت املعصية وتكررت 

معها اتلوبة فإنه يقبلها سبحانه وتعاىل، الرحيم بعباده، اذلي وسعت رمحته مجيع العباد، كما قال جل 
َ هُ وعال يف اآلية األخرى } نَّ اَّللَّ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
َ ُهَو أ نَّ اَّللَّ

َ
َدقَاِت وَأ ُخُذ الصَّ

ْ
َو َيْقَبُل اتلَّْوَبَة َعْن ِعَباِدهِ َويَأ

 ، فهذا نظري هذه اآلية.104{اتلوبةاتلَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
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تِيَنَُّكْم ِمِنِّ ُهًدى{ أي من هذه اجلنة، مجيعا أي مجيعكم، }قُلَْنا اْهبُِطوا مِْنَها َْجِيًعا}

ْ
ا يَأ  { قالفَإِمَّ

َفَمْن تَبَِع ُهَداَي فَََل َخْوٌف بعض أهل العلم: يشمل آدم وحواء والشيطان، فأنزل إىل هذه األرض، }
{ فأنزهلم جل وعال إىل هذه األرض، واكنت هذه يه بداية احلياة ىلع األرض، َعلَْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُونَ 

تِيَنَُّكْم ِمِنِّ ُهًدىقال جل وعال }
ْ
ا يَأ تيكم اهلدى، وتأتيكم الرسل، وتأتيكم الكتب، { سيأفَإِمَّ

ويأتيكم انلذير ويأتيكم البشري، ويأتيكم ابليان، ويأتيكم احلق واتلبيان، فاذلي يتبع فهذا ناٍج 
 يف ادلنيا واآلخرة، ومن لم يتبع فإنه يف ضالل مبني.

خوف عليهم فيما يستقبل من الزمن، من اتبع  { الَفَمْن تَبَِع ُهَداَي فَََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُونَ }
هدى اهلل سبحان وتعاىل فال خياف ىلع نفسه فيما يستقبله من الزمان، يف حياته ويف قربه، ويوم 

نيا ِسجُن املؤمِن وجنُة اهلل عليه وسلم )القيامة، وال حيزن ىلع ما فاته يف ادلنيا، وهلذا قال صىل  ادلُّ
من وسجن الاكفر، ادلنيا سجن للمؤمن، قال بعض العلماء: أي ما يتنعم ، واآلخرة جنة املؤ1(الَكفرِ 

 فيها، وما حيصل هل من انلعيم، باملقارنة بنعيم اجلنة فكأن ادلنيا سجن بالنسبة هل.

وذكر بعض العلماء معىن آخر أيضا، كون ادلنيا سجن بالنسبة للمؤمن، أي هو مقيد فيها باألوامر  
نَاواقرأ القرآن الكريم، }وانلوايه، افعل، ال فعل،  ََّل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن ، }32{اإلرساءَوََّل َتْقَرُبوا الزِّ

                                                           
 [2956]صحيح مسلم  1
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َوََّل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ، }12{احلجراتَوََّل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا، }11{احلجراتقَْومٍ 
ِفنيَ ، }84{هودَوََّل َتْنُقُصوا الِْمْكَياَل َوالِْمزيَانَ ، }36{اإلرساءِعلْمٌ  ، ال تفعل، ، نواهٍ 1{املطففنيَوْيٌل لِلُْمَطفِّ

املخاطب بها مقيد، وهلذا جيد املؤمن يف نفسه يف حياة ادلنيا، يريد أن يفعل ولكن ال يفعل، يريد أن 
ه مقيد، ل، فكأنيعمل ما يستطيع، يرتاح يأتيه األمر، ال بد أن يفعل، ويشتيه شيئا فيأيت انليه ال تفع

من املتعة، واخلريات، إذن هذا ال حزن عليه، وهلذا قال صىل اهلل عليه وسلم  إذن يف نظره يفوته كثري
، اترك اليشء هلل تعاىل فيعوضك ما هو خري، وأفضل 1(من ترَك شيًئا هللِ ، عوَّضُه اهلُل خْيًا منه)

 بكثري وكثري.

بُوا بِآيَ }  ِيَن َكَفُروا َوَكذَّ ْصَحاُب انلَّارِ وَاَّلَّ
َ
وََلَِك أ

ُ
{ الصاحب مع صاحبه كيف يكون حاهل؟ يف اتَِنا أ

الغالب يماشيه، هنا أيضا، من كفر وكذب بآيات اهلل فهو صاحب انلار، ما يكاد ينفك عنها دائما 
ونَ معها يصالها تتوقد به، وهو مصاحب هلا، وهو وقودها وسعريها، }  { خلودا أبديا، الُهْم فِيَها َخادِلُ

 يا( ويقال ألهل اجلنة )يا أهل انلار خلود فَل موتموت كما قال صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث )
ََّل َيُموُت فِيَها َوََّل ( كما جاء يف احلديث الصحيح، وقال جل وعال }أهل اْلنة خلود فَل موت

حقيقة احلياة اليت حيياها ، ال يموت موت الفناء واالنتفاء والعدم، وال حيىي احلياة اليت يه 74{طهََيَْي 
 حبيث يتمتع، فأمره يف بأس شديد، نسأل اهلل جل وعال العفو والعافية.

تِيَنَُّكْم ِمِنِّ ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََّل يَْشََّق وهذا نظري قوهل تبارك وتعاىل } 
ْ
ا يَأ ، 123{طهفَإِمَّ

ور اليت يسىع لك واحد الجتنابها، جيتنب الضالل، الضالل والشقاء، هذان أمران من أعظم األم
جيتنب أن يكون يف طريق خطأ، يعين ما من واحد تسأهل وهو يسري يف طريق معني، فيقول أنا يف 
الضالل، وأبىق وأريد أن أبىق يف الضالل، هذا إن قاهل يكون يف حالة زوال العقل، لكن ما من 

ادلنيا، إال وهو يرى أن هذا هو انلجاة، وهو اهلدى وهو  واحد قد رسم نلفسه طريقا يسري فيه يف هذه
 اخلري.

{ اهلدى َفَمِن اتََّبَع ُهَدايَ والشقاء اتلعب وانلكد، وانلصب، هذا ما من أحد إال ويريد أن يتفاداه، }
اذلي جاء به نبينا صىل اهلل عليه وسلم، وهو هدى اهلل سبحانه وتعاىل، أن يستهدي ويستنري، 

اب والسنة، يستيضء بضياء القرآن والسنة، ويستنري بهما وينظر اهلدي واهلدى ويستيضء بالكت
ْعَرَض َعْن ِذْكرِي123فَََل يَِضلُّ َوََّل يَْشََّق )فيهما، }

َ
 فَإِنَّ { اذلي يعرض فيويل ذكر اهلل بظهره }( َوَمْن أ

ْعَم 
َ
، حياة الضنك، حياة قد يظهر لك يف الظاهر 123/124{طهََلُ َمِعيَشًة َضْنًَك َوََنُُْشُهُ يَْوَم الِْقَياَمِة أ

                                                           
 قال: إسناده صحيح[ 49رأة"]صححه اإلمام األلباني في "حجاب الم 1
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أنها حياة متعة، وحياة مذلة، وحياة نعيم، وحياة صفاء وهناء وأمن وطمأنينة، ولكن يف احلقيقة واهلل 
 ال يوجد ذرة من هذا.

أسلم واكن يف نعيم عظيم، هو حيدث عن نفسه، فيقول: إن انلاظر للكفار  -أملاين-واحد من الكفار 
كنا  ادلنيا ومتاعها، فكأنه يف ماكن وذلة وهناء، يقول: لكن يف احلقيقة هذا ما يقتسمون مذلات

جنده، بالرغم أن عندهم لك ما تشتهيه ولك ما تميل إيله انلفس، من مال ومسكن وجاه وفعل 
األشياء اليت يريد أن يتمتع بها، وتمتع بالنساء وغري ذلك، قال: ولكن ما كنت أجد ذلة ومتعة 

تكون طارئة، أو لزمن معني يسري، قال: وما عرفت إال بعد أن دخلت اإلسالم، قال:  وراحة، لعلها
 ملا دخلت اإلسالم وجدت هذه الراحة وهذه احلياة.

ْعَم َوقَْد ُكْنُت بَِصْيًا )}
َ
تَِِن أ َتْتَك آيَاُتَنا فَنَِسيَتَها َوَكَذلَِك اِْلَْومَ 125قَاَل َربِّ لَِم َحَُشْ

َ
 ( قَاَل َكَذلَِك أ

، هذا لكه يف هدى اهلل سبحانه وتعاىل، من اتبعه اكن جمّنبا للشقاء والضالل، ومن 125/126{طهتُنَْس 
أعرض عنه اكنت حياته حياة ضنك، وحيرش أعىم ال يبرص شيئا يوم القيامة، فهو نظري قوهل تعاىل 

ْصَحاُب انلَّارِ }
َ
وََلَِك أ

ُ
بُوا بِآيَاتَِنا أ ِيَن َكَفُروا َوَكذَّ ونَ  َواَّلَّ  {.ُهْم فِيَها َخادِلُ

ْنَعْمُت َعلَْيُكْم{ ثم قال جل وعال } 
َ
ِيَن  املناسبة واضحةيَابَِِن إِِْسَائِيَل اْذُكُروا نِْعَمِِتَ الَِِّت أ }وَاَّلَّ

بُوا بِآيَاتَِنا { من كفر وكذب بهذه اآليات اليت جاء بها حممد صىل اهلل عليه وسلم نبينا َكَفُروا َوَكذَّ
ر، وهو فيها خادل، فيا بين إرسائيل، يا من أنعمت عليكم، جعلت منكم األنبياء، وامللوك، فمآهل انلا

أي بين -وكنتم أفضل أمة يف زمنكم، واألنبياء لكهم منكم، وأعطيتكم ... فنعم اهلل عليهم 
عظيمة، فال حيق وال حيسن وال ينبيغ منهم أن يكون هذا الكفر وهذا العناد للنيب صىل  -إرسائيل

 عليه وسلم، فيذكر اهلل جل وعال هؤالء، وبنوا إرسائيل من الكفار ألنهم ما آمنوا بانليب صىل اهلل اهلل
 عليه وسلم، إنما من آمن بانليب صىل اهلل عليه وسلم صار من أهل اإليمان.

ْنَعْمُت َعلَْيُكْم{ قال جل وعَل يف الية األخرى يف سورة املائدة } 
َ
ائِيَل اْذُكُروا نِْعَمِِتَ الَِِّت أ يَابَِِن إِِْسَ

نْبَِياَء وََجَعلَُكْم 
َ
ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم أ ُملُوًَك }َوإِْذ قَاَل ُموََس لَِقْومِِه يَاقَْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اَّللَّ

َحًدا ِمَن الَْعالَِمنيَ َوآتَ 
َ
، هذه نعمة أنعم اهلل بها ىلع بين إرسائيل، فاذكروا 20{املائدةاُكْم َما لَْم يُْؤِت أ

هذه انلعمة، وحنن أيضا أنعم اهلل علينا بنعم عظيمة فيجب علينا أن نذكرها، وأن نشكرها قال جل 
لُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن انلَِّعيمِ وعال }

َ
( املاء لتسألّن عن هذا، قال صىل اهلل عليه وسلم لعمر )8{اتلاكثرُثمَّ لَتُْسأ
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لُنَّ } 1(نعمبارد وحبات تمر، قال ) ء( مايا رسوَل اهللِ! إنا ملسؤولوَن عن هذاابلارد، قال )
َ
ُثمَّ لَتُْسأ

 .8{اتلاكثريَْوَمئٍِذ َعِن انلَِّعيمِ 

ياته، ويف أهله، ويف اعئلته، ويف ماهل، منا من هو معاىف يف جسمه وبدنه، يف زوجه، يف أوالده ويف ح
حيىي حياة هنية، آمنا يف رسبه، ويف ذويه، ويف أقاربه، مستقرا يف عمله، مكتفيا يف قوته، لكُّ يشء ي رسر 

هل، ولعله قد اجتمعت هل األربع خصال، اليت ينبيغ أن تكون للمؤمن، املركب اهلين، والزوجة 
{ هذا خطاب اْذُكُروا نِْعَمِِتَ صالح، فأين شكر هذه انلعم؟ فقوهل }الصاحلة، وابليت الواسع، واجلار ال

 بلين إرسائيل، وأيضا لغريهم، فال بد من تذكر نعمة اهلل جل وعال علينا.

ْوفُوا بَِعْهِدي}
َ
ْنَعْمُت َعلَْيُكْم وَأ

َ
{ وعهد اهلل بلين إرسائيل ولغريهم، اترباع األنبياء والرسل، قال الَِِّت أ

ء: ومن العهد اذلي أخذ ىلع بين إرسائيل يف اتلوراة وكذلك يف اإلجنيل، هو اإليمان بعض العلما
واالتباع للنيب حممد صىل اهلل عليه وسلم، وهلذا مما جاء يف اتلوراة واإلجنيل، اتلبشري بنبينا حممد 

، وبينها كثري ممن اكن ىلع يف كتب كبريةصىل اهلل عليه وسلم يف مواضع كثرية، وقد بينها العلماء 
دين انلصارى وايلهود وأسلم ورجع إىل دين اإلسالم، مبيّنة يف مواضع كثرية، فجاء ذكر نبينا عليه 

هذا جاء اتلبشري به يف  ، يدخلون مكة الصالة والسالم باسم أمحد، أنه سيأيت نيب اسمه أمحد، 
 كتبهم.

فالعهد اذلي أخذه اهلل جل وعال ىلع هؤالء يه عهود كثرية، ومنها هذا العهد كما قال بعض العلماء: 
بانليب حممد صىل اهلل عليه وسلم، فإن وّفوا بعهد اهلل سبحانه وتعاىل، فإن اهلل  -ويؤمنوا-أن يتبعوا 

مكني يف األرض، ورفع رضرهم، تبارك وتعاىل يويف بعهده هلم، مما اعهدهم اهلل تعاىل وتبارك به من اتل
وهدايتهم، وأن يكونوا من أهل اجلنة والفالح يف ادلنيا واآلخرة، إال أن بين إرسائيل هم قوم بهت 

 وأهل زور وباطل وعناد، وأهل كفر عياذا باهلل.

هب خوف { فإن أبيتم فارهبوا اهلل تبارك وتعاىل، فهذا توعد من اهلل عز وجل، والرَوإِيَّاَي فَاْرَهُبونِ } 
 وزيادة، الرهب من اليشء حىت أنه يدخل يف نفسه وجسمه أمرا بليغا يفّر من املخوف منه.

وا بِآيَاِِت َثَمًنا } َل ََكفٍِر بِِه َوََّل تَْشََتُ وَّ
َ
قًا لَِما َمَعُكْم َوََّل تَُكونُوا أ نَْزلُْت ُمَصدِّ

َ
قَلِيًَل َوإِيَّاَي َوآِمُنوا بَِما أ

ا اذلي أنزلت، أي بما أنزل ىلع نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، ألنه مصدق ملا { آمنوا بهذفَاتَُّقونِ 
َل ََكفٍِر بِهِ ملعهم، جاء يصدق لك ما عندهم من األصول ومن الرشائع، إال ما ن سخ، } وَّ

َ
{ ال َوََّل تَُكونُوا أ

                                                           
 : حسن[3221]صحيح الترغيب  1



 -َحِفَظُه اهلُل-ة ِد الرَّْحَمِن ُمَحمٍَّد َبْن َخدَِّلَفِضيَلِة الشَّْيِخ َأِبي َعْب *ِظيِم( )َتْلِخيٌص َواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع

75 
 

وإال فإن  تكونوا أول من كفر بهذا، ال تكونوا بمجرد وصوهل إيلكم ممن يبارش إىل الكفر به،
اهلل جل وعال قد أنزل القرآن ىلع نبينا صىل اهلل عليه وسلم وهو بمكة، وبها العرب واكنوا مرشكني، 

َل ََكفٍِر بِهِ املدينة، فاملراد بـ}بوايلهود اكنوا  وَّ
َ
{ ممن يبارش إذا جاءه أن يكفر به وينكر َوََّل تَُكونُوا أ

 ويعاند.

وا بِآيَاِِت َثَمًنا }  { ال تشرتوا بآيايت أي بكتبه سبحانه وتعاىل، اليت أنزهلا قَلِيًَل َوإِيَّاَي فَاتَُّقونِ َوََّل تَْشََتُ
عليهم، ال يشرتوا بها ثمنا قليال، فيعطون عوضها، ويكتمون احلق مقابل أن يأخذوا عليه أثمانا، 

بيث اذلي ومهما اكنت هذه األثمان اعيلة إال أنها قليلة باملقارنة مع الفعل الشنيع، والفعل اخل
 يفعلونه.

ْنُتْم َتْعلَُمونَ } 
َ
َقَّ وَأ َقَّ بِاِْلَاِطِل َوتَْكُتُموا احلْ { فاكنوا يكتمون أحاكم اهلل عز وجل، َوََّل تَلْبُِسوا احلْ

َوإِيَّاَي والرشع اذلي أنزهل اهلل تعاىل يف كتابه، اكنوا يكتمون هذا، فحذرهم اهلل جل وعال وقال }
  سبحانه وتعاىل بفعل أمره واجتناب نهيه.{ أي اتقوا اهللفَاتَُّقونِ 

ََكةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّاكِِعنيَ }  ََلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ
َ
{ ويلكن حالكم كحال املسلمني يف اجتماعهم وَأ

بأن تقيموا الصالة، وتؤتوا الزاكة، وأن يكون ركوعكم مع ركوعهم، أي مع ركوع اجلميع، استدل 
ه اآلية ىلع أن صالة اجلماعة واجبة، ألن اهلل أمر املسلمني مجيعا بأن يكون بعض العلماء بهذ

 ركوعهم مع ركوع الراكعني، وإنما يتحقق هذا يف صالة اجلماعة.

 ولعلنا نكتيف بهذا واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.

 


